
2017 2018 2019

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Приведення 

забезпеченості 

підрозділів 

Коростенської  ЦМЛ у 

відповідність до 

Примірного табелю 

оснащення

1.1.
Забезпечення сучасним медичним 

обладнанням підрозділи та відділення лікарні

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

55 378,30 4 070,80 24 296,40 27 011,10

Приведення  забезпеченості 

підрозділів  Коростенської  

ЦМЛ  у  відповідність до 

Примірного табелю 

оснащення, покращення  

якості  надання  

меддопомоги  населенню 

міста  

55 378,30 4 070,80 24 296,40 27 011,10

2.

Підвищення 

ефективності 

закупівель, що 

здійснює Коростенська 

ЦМЛ 

2.1.

Проведення закупівель товарів та послуг за 

допомогою електронних торгів згідно Закону 

України Про публічні закупівлі від 25.12.2015 

р. №922-VIII

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

0,00 Економія бюджетних коштів.

0,00 0,00 0,00 0,00

Всього  за  пунктом 1:

Всього  за  пунктом 2:

Додаток 1 до "Міської програми розвитку охорони 

здоров'я на 2017-2019 роки"

Завдання і заходи виконання Міської програми розвитку охорони здоров’я на 2017-2019 роки.

№
Найменування 

завдання

Відповідал

ьні за 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

Найменування заходу 

Прогнозо-

ваний  обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Очікуваний результат 



3.
Утримання 

Коростенської ЦМЛ
3.1.

Забезпечення  підрозділів  Коростенської  

ЦМЛ обладнанням, технікою, оплатою 

послуг господарських потреб, засобами 

пожежної приналежності, здійснення 

додаткового фінансування  для повного 

забезпечення дезінфікуючими 

засобами,лікарськими засобами та 

витратними матеріалами згідно нормативних 

інструкцій та санітарних норм і правил.

Коростенсь

ка  ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

22 704,10 3 193,00 8 221,30 11 289,80

Покращення  умов  праці, 

покращення  якості  

медобслуговування  

населення та економія 

бюджетних коштів,  

забезпечення доступності 

медичної допомоги для 

населення

22 704,10 3 193,00 8 221,30 11 289,80

4.

 Виконання  заходів  

щодо  своєчасної  

діагностики, 

лікування  та  

профілактики окремих  

захворювань

4.1.

Забезпечення витратними матеріалами для 

діагностики на:  ВІЛ-інфекції/СНІД, 

проведення  туберкулінодіагностики, 

вакциною  БЦЖ,  рентгенплівкою, 

реагентами  для  обробки  рентгенплівки, 

проведення флюорографічного дослідження, 

проведення  мікроскопічного дослідження  

мокротиння  на  виявлення  збудників  

туберкульозу, забезпечення  медичного  

персоналу  протитуберкульозного  

диспансерного  відділення  поліклініки 

засобами  індивідуального  захисту та 

антисептиками  з  метою  запобігання  

інфікування  туберкульозом.

Коростенсь

ка  ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

2 053,95 590,05 698,70 765,20

Своєчасна  діагностика, 

лікування  та  профілактики 

окремих  захворювань, 

підвищення  якості  надання  

меддопомоги  населенню  

міста

2 053,95 590,05 698,70 765,20

5.

Впровадження заходів 

з економії  

електроенергії

5.1.

Заміна  ламп  розжарювання  та  

люмінесцентних  ламп  на  світлодіодні LED 

лампи (можливо передбаченно в Програмі 

енергозбереження)

Коростенсь

ка  ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

200,00 50,00 70,00 80,00

Економне витрачання 

бюджетних коштів на 

енергоносії.

200,00 50,00 70,00 80,00

Всього  за  пунктом 3:
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6.

Розвиток медичної 

інформаційної системи 

Коростенської 

центральної міської 

лікарні

6.1.

Прокладання оптоволоконних кабелів між 

будівлями лікарні, розводка локальної мережі 

структурної кабельної системи всередині 

будівель, прокладання оптоволоконного 

кабелю між міською поліклінікою та 

лікарнею 

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

485,00 165,00 160,00 160,00

Створення необхідних 

технічних умов для 

функціонування МІС 

Коростенської ЦМЛ, з метою 

покращення   медичного 

обслуговування населення  

міста

485,00 165,00 160,00 160,00

7.

Фінансування 

видатків, 

незабезпечених (або 

недостатньо 

забезпечених) 

коштами державного 

бюджету                                                                

7.1.

Фінансування видатків на заробітну плату 

працівників  в разі недостатності обсягів 

медичної субвенції, оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв, на оздоровлення та 

відпочинку дітей на літній період з 

малозабезпечених та баготодітних сімей, на 

пільгове зуборотеування участників АТО та 

членів сімей загиблих в АТО, на  

медикаментозного лікування участників АТО 

та членів сімей загиблих в АТО, на  пільгове 

стоматологічне лікування участників АТО та 

членів сімей загиблих в АТО.

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

49 773,50 20 986,60 18 336,90 10 450,00

Забезпечення у повному 

обсязі потреб у фінансування 

заробітної плати, 

енергоносіїв, оздоровлення 

дітей, пільгове 

зуборотеування та лікування 

участників АТО та членів 

сімей загиблих в АТО та ін.

49 773,50 20 986,60 18 336,90 10 450,00
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8.1. Здійснення капітальних ремонтів 

Кошти 

міського 

бюджету

20 655,00 5 130,00 7 560,00 7 965,00

8.2. Здійснення поточних ремонтів 

Кошти 

міського 

бюджету

9 090,00 330,00 4 310,00 4 450,00

29 745,00 5 460,00 11 870,00 12 415,00

9.

Капітальне 

будівництво 

(придбання) інших 

об'єктів

9.1.
Капітальне будівництво ліфта-завершення 

зовнішніх робіт

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

121,30 121,30 0,00 0,00

Створення необхідних 

технічних та побутових умов 

для функціонування 

Коростенської ЦМЛ, з метою 

покращення   медичного 

обслуговування населення  

міста

121,30 121,30 0,00 0,00

10.

Забезпечення  

харчоблоку лікарні 

необхідним інвентарем

10.1.
Придбання кухонного посуду та необхідними 

технічними засобами, інвентарем

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

1 199,00 30,00 567,00 602,00

Дотримання санітарних норм 

і правил при приготування та 

транспортуванні їжі для 

хворих

1 199,00 30,00 567,00 602,00

11.

Забезпечення  окремих 

пільгових категорій 

громадян життєво 

необхідними 

медикаментами та 

інш. 

11.1.

Згідно постанови КМУ від 03.12.2009 №1301 

«Про затвердження Порядку забезпечення 

інвалідів і дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами» (забезпечення потреб 

хворих зі стомою кало приймачами, 

забезпечення потреб хворих слуховими 

апаратами (для дорослих), забезпечення 

потреб хворих слуховими апаратами (для 

дітей))

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

4 204,30 854,30 1 600,00 1 750,00

Дотримання санітарних норм 

і правил при приготування та 

транспортуванні їжі для 

хворих

4 204,30 854,30 1 600,00 1 750,00

Коростенська  

ЦМЛ

Всього  за  пунктом 10:
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Здійснення 

капітальних і 

поточних ремонтів 

приміщень та 

обладнання 

Коростенської 

центральної міської 

лікарні

8.

Створення необхідних 

технічних та побутових умов 

для функціонування 

Коростенської ЦМЛ, з метою 

покращення   медичного 

обслуговування населення  

міста



12.
Репродуктивне 

здоров'я
12.1.

Поліпшення репродуктивного здоров’я 

населення, як важливої складової загального 

здоров’я,впливу на демографічну ситуацію та 

забезпечення соціально-економічного 

потенціалу, формування репродуктивного 

здоров’я у дітей та молоді, збереження 

репродуктивного  здоров’я населення.

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

2 233,50 0,00 1 045,60 1 187,90

Дотримання санітарних норм 

і правил при приготування та 

транспортуванні їжі для 

хворих

2 233,50 0,00 1 045,60 1 187,90

13

Відпуск лікарських 

засобів безоплатно і на 

пільгових умовах у 

разі амбулаторного 

лікування осіб 

провадиться аптеками 

за рецептами, 

виписаними лікарями 

лікувально-

13.
Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

600,00 600,00

Дотримання санітарних норм 

і правил при приготування та 

транспортуванні їжі для 

хворих

600,00 854,30 600,00 0,00

14
Добудова хірургічного 

корпусу
14.

Коростенська  

ЦМЛ

Кошти 

міського 

бюджету

7 000,00

Створення необхідних 

технічних та побутових умов 

для функціонування 

Коростенської ЦМЛ, з метою 

покращення   медичного 

обслуговування населення  

міста

600,00 0,00 0,00 7 000,00

175 697,95 35 521,05 67 465,90 72 711,00

Всього  за  пунктом 13:

Секретар міської ради                                   
В.Вигівський
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ВСЬОГО  

Всього  за  пунктом 12:


